Nie lękajcie się świętości
22 lipca 2020 r.
Nabożeństwo w Roku Świętego Jana Pawła II
Pieśń „Jezu, miłości Twej”, wystawienie Najświętszego Sakramentu
Przeżywamy dziś w liturgii Kościoła wspomnienie św. Marii Magdaleny, która w sposób
szczególny ukochała Zmartwychwstałego Pana. Wszak doskonale rozumiała, że prawdziwa
świętość polega na miłości. Przypomniał o tym św. Jan Paweł II mówiąc w Krakowie 22
czerwca 1983 r.: „Świętość polega na miłości. Opiera się na przykazaniu miłości. Mówi
Chrystus: ‘To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was
umiłowałem’. I mówi jeszcze: ‘Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie
trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego
miłości’. Świętość jest więc szczególnym podobieństwem do Chrystusa. Jest podobieństwem
przez miłość. Poprzez miłość trwamy w Chrystusie, tak jak On sam poprzez miłość trwa
w Ojcu. Świętość jest podobieństwem do Chrystusa, które sięga tajemnicy Jego jedności
z Ojcem w Duchu Świętym: Jego jedności z Ojcem przez miłość”.
Módlmy się do Matki Bożej, abyśmy właściwie rozumieli, czym jest świętość i abyśmy
pragnęli święcie żyć. W tym duchu rozważmy tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Wszyscy odmawiają dziesiątek różańca
W Starym Sączu, 16 czerwca 1999 r., św. Jan Paweł II powiedział: „Jeżeli mówimy
o świętości, o jej pragnieniu i zdobywaniu, to trzeba pytać, w jaki sposób tworzyć właśnie
takie środowiska, które sprzyjałyby dążeniu do niej. Co zrobić, aby dom rodzinny, szkoła,
zakład pracy, biuro, wioski i miasta, w końcu cały kraj stawały się mieszkaniem ludzi
świętych, którzy oddziaływują dobrocią, wiernością nauce Chrystusa, świadectwem
codziennego życia, sprawiając duchowy wzrost każdego człowieka? Św. Kinga i wszyscy
święci i błogosławieni dają odpowiedź: potrzeba świadectwa. Potrzeba odwagi, aby nie
stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących
zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na
kształt całych społeczności”. Dlatego wołał do nas Papież Polak: „Nie lękajcie się chcieć
świętości! Nie lękajcie się być świętymi! Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych”.
Prośmy Go w Litanii, by nam nie zabrakło tej odwagi i odpowiedzialności.
Litania do św. Jana Pawła II
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo – módl się za nami
Święty Janie Pawle – módl się za nami
Zanurzony w Ojcu, bogatym w miłosierdzie,
Zjednoczony z Chrystusem, Odkupicielem człowieka,

Napełniony Duchem Świętym, Panem i Ożywicielem
Całkowicie oddany Maryi i przyodziany Jej szkaplerzem,
Przyjacielu Świętych i Błogosławionych,
Następco Piotra i Sługo sług Bożych,
Stróżu Kościoła nauczający prawd wiary,
Ojcze Soboru i wykonawco jego wskazań,
Umacniający jedność chrześcijan i całej rodziny ludzkiej,
Gorliwy Miłośniku Eucharystii,
Niestrudzony Pielgrzymie tej ziemi,
Misjonarzu wszystkich narodów,
Świadku wiary, nadziei i miłości,
Wytrwały Uczestniku cierpień Chrystusowych,
Apostole pojednania i pokoju,
Promotorze cywilizacji miłości,
Głosicielu Nowej Ewangelizacji,
Mistrzu wzywający do wypłynięcia na głębię,
Nauczycielu ukazujący świętość jako miarę życia,
Papieżu Bożego Miłosierdzia,
Kapłanie gromadzący Kościół na składanie ofiary,
Pasterzu prowadzący owczarnię do nieba,
Bracie i Mistrzu kapłanów,
Ojcze osób konsekrowanych,
Patronie rodzin chrześcijańskich,
Umocnienie małżonków,
Obrońco nienarodzonych,
Opiekunie dzieci, sierot i opuszczonych,
Przyjacielu i Wychowawco młodzieży,
Dobry Samarytaninie dla cierpiących,
Wsparcie dla ludzi starszych i samotnych,
Głosicielu prawdy o godności człowieka,
Mężu modlitwy zanurzony w Bogu,
Miłośniku liturgii sprawujący Ofiarę na ołtarzach świata,
Uosobienie pracowitości,
Zakochany w krzyżu Chrystusa,
Przykładnie realizujący powołanie,
Wytrwały w cierpieniu,
Wzorze życia i umierania dla Pana,
Upominający grzeszników,
Wskazujący drogę błądzącym,
Przebaczający krzywdzicielom,
Szanujący przeciwników i prześladowców,
Rzeczniku i obrońco prześladowanych,
Wspierający bezrobotnych,
Zatroskany o bezdomnych,
Odwiedzający więźniów,
Umacniający słabych,
Uczący wszystkich solidarności.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
K.: Módl się za nami święty Janie Pawle.
W.: Abyśmy życiem i słowem głosili światu Chrystusa, Odkupiciela człowieka.
Módlmy się: Miłosierny Boże, przyjmij nasze dziękczynienie za dar apostolskiego życia
i posłannictwa świętego Jana Pawła II i za jego wstawiennictwem pomóż nam wzrastać
w miłości do Ciebie i odważnie głosić miłość Chrystusa wszystkim ludziom. Przez Chrystusa,
Pana naszego. Amen.
Pieśń Eucharystyczna
Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
Pieśń „Serce wielkie nam daj”
opr. ks. Jarosław Kamiński

